Privatumo politika

Dėkojame už susidomėjimą mūsų internetine parduotuve. Jūsų privatumo apsauga mums labai
svarbi. Šioje privatumo politikoje rasite išsamią informaciją apie jūsų duomenų tvarkymą. Jūsų
duomenų administratorius: Enbio Group AG, Zugerstrasse 76 B, 6340 Baar, info@enbio-group.com
1. Prieiga prie duomenų ir priegloba

Galite įvesti mūsų tinklalapius neįvedę savo asmeninių duomenų. Kiekvienam interneto skambučiui
serveris automatiškai išsaugo tik vadinamąsias serverio žurnalus, pvz., pavadinimas norimą failą, jūsų
IP adresas, data ir laikas pokalbio, kiekį duomenų ir sudarytas prašymas interneto paslaugų teikėjas
(prieigos prie duomenų), ir dokumentai, raginančių puslapį.

Šie duomenys analizuojami tik siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir pagerinti mūsų
pasiūlymą. Pirmiau paminėtas interesų įvertinimo procesas yra naudojamas siekiant užtikrinti mūsų
teisėtą interesą, kurį sudaro tinkamas mūsų pasiūlymo pateikimas. Visi prieigos duomenys pašalinami
per septynias dienas nuo jūsų apsilankymo svetainėje pabaigos.
Hostingas, kurias teikia išorės paslaugų teikėjas
Duomenų apdorojimo patikėjimo dalis - mūsų vardu išorinis paslaugų teikėjas mums teikia paslaugas
žiniatinklio prieglobos ir pristatymo srityje. kaip aprašyta šioje privatumo politikoje būdu - - Visi, kad
duomenys buvo surinkti kaip dalis jūsų naudojimąsi mūsų svetainėje arba numatytos šiam tikslui
formų internetinėje parduotuvėje, saugomi dėl paslaugų teikėjo serveriuose. Apdorojimas kitose
serveriuose vyksta tik tiek, kiek nurodyta šioje privatumo politikoje.
Šis paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje esančioje šalyje.
2. Duomenų rinkimas ir tvarkymas sutarčiai įvykdyti ir kliento paskyros sukūrimas

Mes renkame asmeninius duomenis tik tuomet, kai pateikiate mums savanoriškai, pateikdami
užsakymą, susisiekdami su mumis (pvz., Kontaktine forma arba elektroniniu paštu) arba sukūrę
kliento paskyrą. Privalomi laukai yra pažymėti kaip toks, nes duomenys juose yra būtini, kad galėtume
vykdyti sutartį ar girdėjimas, kuriame jūs su mumis susisiekti arba atsidaryti sąskaitą klientui. Be jų
paraiškos negalėsite užbaigti užsakymo arba nustatyti kliento paskyros arba susisiekite su mumis.
Kokie duomenys renkami iš formų, į kurias įvedami duomenys. Mes naudojame jūsų pateiktus
duomenis, kad atliktumėte sutartį ir atsakytume į jūsų klausimus. Po sutarties ar ištrinti savo kliento
sąskaitą, jūsų duomenų tvarkymas bus ribojamas, o po saugojimo laikotarpių, nurodytų mokesčių
taisyklių ir apskaitos akto, šie duomenys bus ištrinti, nebent išreikšti nedviprasmišką sutikimą tolesnio
duomenų naudojimo arba pagal galiojančius reglamentus mes pasiliekame teisę toliau naudoti
duomenis, apie tai mes pranešime jums šiame pranešime. Jūsų kliento paskyrą galima bet kuriuo
metu ištrinti. Šiuo tikslu, prašome atsiųsti pranešimą į mūsų kontaktinį adresą, nurodytą skyriuje
"Mūsų kontaktiniai duomenys ir jūsų teisės" arba naudokite atitinkamą savo kliento paskyros
funkciją.
3. Duomenų perdavimas

Norint atlikti sutartį, mes persiunčiame savo duomenis pristatymo pristatymo kurjerių įmonei, jei
reikia pristatyti užsakytas prekes. Priklausomai nuo mokėjimo paslaugų teikėjo pasirinkti užsakymo
procesą, siekiant perduoti surinktus už mokėjimo duomenų tikslu kredito įstaigos, kuri palaiko
mokėjimą ir galbūt pasirinktos mums ar savo mokėjimo paslaugų teikėjui mokėjimų. Kai kurie
mokėjimo paslaugų teikėjai duomenis renkia patys, jei sukūrėte paskyrą su jais. Tokiais atvejais turite
prisijungti prie savo mokėjimo paslaugų teikėjo savo prieigos duomenimis. Tada taip pat taikoma
atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo privatumo politika.
Duomenų perdavimas kurjerių kompanijai
Jei jūs suteikiate mums už tai metu ar po jo aiškaus sutikimo, kad mes bus perduoti į jūsų elektroninio
pašto adresą ir telefono numerį pasirinkto kurjerio įmonės pagrindu, kad jos ryšius su jumis, kol
pristatymo užsakymus tikslo patarti ar pristatymo tvarką.

Šis sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu, siųsdami mums tinkamą pranešimą į mūsų
kontaktinį nurodytu adresu skyriuje "Mūsų kontaktinė informacija, ir savo teises" arba siunčiant
žinutes tiesiai į toliau nurodytu adresu kontakto nurodytu kurjerį. Po sutikimo atšaukimas bus ištrinti
jūsų pateikta ši dėl išsamesnės informacijos, nebent jūs išreiškė aiškų sutikimą tolesnio naudojimo
jūsų duomenis kitiems tikslams, arba jei nėra pasilieka teisę toliau naudoti į leidžiamų įstatymų
numatytais atvejais duomenų, kurie - šiuo atveju, Jums pranešti, šiame pareiškime.

4. El. Pašto naujienų biuletenis

Skelbimas išsiųstas el. Paštu užsiprenumeravus naujienlaiškį
Jei užsiregistruosite mūsų naujienlaiškį, tada mes naudosime duomenis, reikalingus šiam tikslui arba
pateikti mums jūsų atskirai už reguliarių ataskaitų tikslui jums mūsų naujienlaiškį elektroniniu ant
sutikimo suteiktą valstybės pagrindas.
Jūs visada galite atsisakyti gauti naujienlaiškį siųsdami mums laišką adresu: info@enbio-group.com
atitinkamą informaciją arba naudojant atitinkamą nuorodą, esančią naujienlaiškį. Kai tik
užsiregistruosite, mes pašalinsime jūsų elektroninio pašto adresą, jei išreiškė aiškiai sutinkate, kad
toliau naudoti jūsų duomenis kitiems tikslams ar pasilieka teisę toliau naudoti į įstatymais leidžiamų
atvejų duomenis, ir tada - tokioje situacijoje Jums pranešti, šiame pareiškime.
Naujienlaiškis siunčiamas kaip patikint duomenų apdorojimą mūsų vardu pagal paslaugų teikėjo,
kuriam mes pereiname tai savo elektroninio pašto adresą.
Šis paslaugų teikėjas yra įsikūręs Europos Sąjungoje ar Europos ekonominėje erdvėje esančioje šalyje.
Naujienlaiškis galite užsiprenumeruoti per pop ups, ir raštu mums e-pašto adresą: info@enbiogroup.com noras rašyti.

5. Slapukai ir žiniatinklio analizė

Kad mūsų svetainė taptų patrauklesnė ir suteiktų galimybę naudotis tam tikromis funkcijomis
atitinkamiems produktams rodyti arba rinkos tyrimams, mes naudojame vadinamąjį slapukai.
Aukščiau - į analizės ir vertinimo interesų - padeda apsaugoti mūsų teisėtus interesus, įtraukiant
optimalų pristatymą mūsų pasiūlymu. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie automatiškai išsaugomi
jūsų galiniame įrenginyje. Kai kurie iš slapukus, mes naudojame išbraukiami po sesijos interneto
naršyklę, ty. Uždarius (vadinamasis. Sesijos slapukai). Kiti slapukai saugomi jūsų galiniame įrenginyje
ir galėsite atpažinti naršyklę, kai kitą kartą pateksite į svetainę (nuolatiniai slapukai). Laikymo laikas
pateikiamas jūsų žiniatinklio naršyklės slapukų nustatymuose. Naršyklė gali būti konfigūruojamas,
tokiu būdu gauti informaciją apie slapukų naudojimo ir galės nuspręsti dėl jų priėmimo arba
atmetimo tam tikrais atvejais arba visiškai.

Jei nesutinkate naudoti slapukus, mūsų svetainės funkcijos gali būti ribotos.
"Google" (Universal) "Analytics" naudojimas žiniatinklio analizės tikslais
Mūsų tinklalapyje naudojama "Google" (Universal) "Analytics", "Google Inc." žiniatinklio analizės
priemonė. (Www.google.com). Aukščiau - į analizės ir vertinimo interesų - padeda apsaugoti mūsų
teisėtus interesus, įtraukiant optimalų pristatymą mūsų pasiūlymu. "Google" (universalusis)
"Analytics" naudoja metodus, leidžiančius jums analizuoti, kaip naudojatės svetaine, pvz., Slapukai.
Automatiškai surinkta informacija apie tai, kaip naudojatės šia svetaine, paprastai perkeliama į
"Google" serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir saugoma ten. Dėl to, kad šioje svetainėje
aktyvuota IP anonimizacija, jūsų IP adresas sutrumpinamas prieš perduodant duomenis Europos
Sąjungos valstybėse narėse ar kitose valstybėse, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo
šalys. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas siunčiamas į "Google" serverį Jungtinėse Amerikos
Valstijose ir sutrumpinamas. Anoniminis IP adresas, kurį jūsų naršyklė pateikia "Google Analytics", iš
esmės nėra susijęs su kitais "Google" duomenimis.

"Google LLC" yra įsikūrusi JAV ir yra sertifikuota "EU-US-Privacy Shield". Dabartinis sertifikatas yra
prieinamas šioje nuorodoje. Remdamasi JAV ir Europos Komisijos susitarimu, pastarasis nustatė
tinkamą duomenų apsaugos lygį įmonėms, kurias sertifikavo "Privacy Shield".

Jūs galite išvengti medienos ruoša cookies duomenų, susijusių su jūsų naudojimąsi mūsų svetainėje
surinktą (įskaitant jūsų IP adresą) "Google" taip pat šių duomenų apdorojimas "Google", jei jums
atsisiųsti ir įdiegti jūsų naršyklė kištukas yra pagal nuorodą: https:
//tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Arba - vietoj to, kad įdiegtumėte naršyklės papildinį, galite spustelėti šią nuorodą, kad išjungtumėte
"Google Analytics" duomenų rinkimą mūsų svetainėje. Atšaukimo slapukas bus išsaugotas jūsų
galiniame įrenginyje. Jei ištrinate slapukus, turite spustelėti pirmiau pateiktą nuorodą dar kartą.
6. Reklamos naudojimas el. Rinkodaros įrankiais

"Google AdWords" pakartotinė rinkodara
"Google Adwords" pagalba mes reklamuojame savo svetainę paieškos rezultatuose ir trečiųjų šalių
tinklalapiuose. Šiuo tikslu, apsilankę mūsų tinklalapyje, kiekvienas lankytojas automatiškai paliekamas
įrenginyje. "Google" slapukų pakartotinės rinkodaros failas, kuris leidžia rodyti pomėgių skelbimus
naudodami pseudonimų kodą (ID) ir pagal lankomus puslapius. Aukščiau išdėstytos nuostatos yra
skirtos apsaugoti mūsų teisėtus interesus, apimančius optimalią mūsų svetainės veikimą rinkoje.

Daugiau duomenų tvarkymas vyksta tik tada, jei jūs sutikote prisijungti prie "Google" naršymo istoriją
ir naudojimo taikymo prie savo paskyros ir naudoti informaciją iš jūsų "Google" paskyra
individualizuoti reklamas, rodomas interneto svetainėse. Jei šiuo atveju esate prisijungę prie mūsų
svetainės "Google", "Google" naudos jūsų duomenis kartu su "Google Analytics" duomenimis, kad
sukurtumėte ir apibrėžtumėte tikslinių grupių pakartotinės rinkodaros tikslais skirtinguose
įrenginiuose. Tuo tikslu "Google" laikinai sujungia jūsų asmeninę informaciją su "Google Analytics"
duomenimis, siekdama sukurti tikslines grupes.

"Google AdWords" pakartotinė rinkodara yra "Google LLC" pasiūlymas (www.google.com). "Google
LLC" yra įsikūrusi JAV ir yra sertifikuota "EU-US-Privacy Shield". Dabartinis sertifikatas yra prieinamas
pagal nurodytą nuorodą. Remdamasi JAV ir Europos Komisijos susitarimu, pastarasis nustatė tinkamą
duomenų apsaugos lygį įmonėms, kurias sertifikavo "Privacy Shield".

Galite išjungti slapukus, naudojamus pakartotinei rinkodarai, spustelėdami šią nuorodą. Be to, galite
gauti informacijos apie slapukų naudojimą ir tinkamus nustatymus "Digital Advertising Alliance"
svetainėje.
7. Socialinių tinklų įskiepiai

Socialinių įskiepių naudojimas
Mūsų svetainėje naudojamas vadinamasis socialinių tinklų svetainių socialiniai įskiepiai ("plugins").
Rodydami mūsų tinklalapį, kuriame yra tokio papildinio, jūsų naršyklė nustatys tiesioginį ryšį su
"Facebook", "Google", "Twitter" ar "Instagram" serveriais. Įskiepio turinį teikia nurodytas paslaugų
teikėjas tiesiai į jūsų naršyklę ir integruotas į svetainę. Dėl šios integracijos paslaugų teikėjai gauna
informaciją, kurią jūsų naršyklė parodė mūsų tinklalapyje, net jei neturite profilio su savo paslaugų
teikėju arba tuo metu, kai nesate prisijungęs. Ši informacija (kartu su jūsų IP adresu) jūsų naršyklėje
siunčiama tiesiogiai tam tikro paslaugų teikėjo serveriui (kai kurie serveriai yra JAV) ir saugomi ten. Jei
esate prisijungęs prie vienos iš socialinių tinklų svetainių, šis paslaugų teikėjas galės tiesiogiai priskirti
apsilankymą mūsų svetainėje prie jūsų profilio tam tikrame socialiniame tinkle. Pavyzdžiui, jei
naudojate konkretų papildinį, spustelėkite mygtuką "Patinka" arba "Share", atitinkama informacija
taip pat bus siunčiama tiesiai į atitinkamo paslaugų teikėjo serverį ir ten bus saugoma. Be to, ši

informacija bus paskelbta socialinių tinklų svetainėje ir bus rodoma žmonėms, pridedamiems kaip
jūsų kontaktiniai asmenys.
Tikslas ir taikymo sritis duomenų rinkimo ir tolesnio tvarkymo ir naudojimo paslaugų teikėjai, taip pat
kontakto galimybe ir savo teises šiuo atžvilgiu ir galimybę padaryti nustatymus, kad būtų užtikrintas
jūsų privatumą apsaugą yra aprašyta privatumo paslaugų teikėjams.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388

Jei nenorite, kad socialinių tinklų svetainės priskirtų duomenis, surinktus per mūsų svetainės
apsilankymą tiesiai į jūsų profilį tam tikroje svetainėje, prieš apsilankydami mūsų svetainėje turite
atsijungti nuo šios svetainės. Taip pat galite visiškai užkirsti kelią įkėlimui į įskiepio puslapį naudodami
tinkamus naršyklės plėtinius, pvz., Blokuojant scenarijus su "NoScript" (http://noscript.net/). "
Vaizdo įskiepiai "YouTube"
Kitų paslaugų teikėjų turinys yra integruotas į šią svetainę. Vaizdo įskiepį "YouTube" teikia "Google
Inc." ("Paslaugų teikėjas"). "Youtube" paslaugą valdo "Google LLC", 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, JAV ("Google").
Jei vaizdo medžiaga iš "YouTube" yra mūsų svetainėje, padidinta asmens duomenų apsauga. Tai
reiškia, kad "YouTube" neleidžia atsisiųsti ir išsaugoti informacijos apie žmones, apsilankančius
svetainėje, nebent jie įjungia vaizdo įrašą.
Duomenų rinkimo tikslas ir apimtis bei tolesnis jų apdorojimas ir naudojimas paslaugų teikėjams, taip
pat jūsų teisės šiuo klausimu ir parametrai, kurie užtikrina jūsų privatumo apsaugą, aprašyti "Google"
privatumo politikoje.
8. Priminimai apie galimybę paskelbti nuomonę

Priminimas apie galimybę paskelbti patikimų parduotuvių nuomones
Jei per ar po tam skiriamas savo nedviprasmišką sutikimą to, perduoti savo elektroninio pašto adresą
Trusted Shops GmbH, Subbelrather g. 15C, 50823 Kelnas, Vokietija (www.trustedshops.pl), kad jūsų
siunčiami elektroniniu priminimą apie galimybę pareikšti nuomonę apie mūsų parduotuvėje atliktą
pirkimą.

Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, siųsdami atitinkamą pranešimą mūsų kontaktiniam
adresui, nurodytam "Mūsų kontaktinėse ir jūsų teisėse" arba tiesiogiai kaip patikimų parduotuvių
pareiškimas.
9. Mūsų kontaktiniai duomenys ir jūsų teisės

Jūs turite teisę nemokamai saugoti informaciją apie savo asmens duomenis, taip pat teisę ją ištaisyti,
apriboti apdorojimą, ištrinti ar perduoti.

Jei turite klausimų, susijusių su surinkimo, tvarkymo ir naudojimo jūsų asmens duomenis, juos
ištaisyti, blokuoti arba ištrinti duomenis ir apskųsti suteiktas patvirtinimus arba prieštarauti konkrečių
duomenų naudojimo, prašome kreiptis į duomenų valdytoją: Enbio Group AG, Zugerstrasse 76 B,
6340 Baar, info@enbio-group.com,
Be to, jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai.
Teisė pareikšti prieštaravimus
Jei mes tvarkome asmens duomenis analizės ir interesų įvertinimo kontekste, kaip aprašyta šioje
privatumo politikoje, kad galėtume užtikrinti mūsų teisėtus interesus, tuomet jūs galite prieštarauti
tokiai duomenų tvarkymui šiuo tikslu - tai turi įtakos ir ateityje. Jei apdorojimas vyksta tiesioginės
rinkodaros tikslais, jūs galite pasinaudoti teise prieštarauti bet kuriuo metu. Jei apdorojimas vyksta
kitiems tikslams, turite teisę pateikti prieštaravimus tik dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia
situacija.

Panaudojus savo teise nesutikti mes ne toliau savo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai
mes įrodyti svarbi ir teisėta duomenų tvarkymo pagrindą egzistavimą ir bus pranašesnis už savo
interesus ir teises, arba jei duomenų apdorojimas yra tarnauti tyrimą, vartojate arba ginti
reikalavimus.

Pirmiau minėta informacija netaikoma, kai duomenų apdorojimas atliekamas tiesioginės rinkodaros
tikslais. Šiuo atveju mes toliau neapdorosime jūsų asmeninių duomenų aukščiau nurodytu tikslu.
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